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 أواًل: المقدمة: -
مجلس اعتم د كبير على قط ع الط قة حيث يشاااكط قط ع الدول غ لبية يعتمد اقتصااا د     

إيرادات قدر كم  تو لتلك الدول، ( من الن تج المحلي اإلجم لي %40النفط والغ ز الطبيعي حوالي )
  .دول المجلس في ميزاني ت( %80حوالي )النفط والغ ز الطبيعي 

( دوالر أمريكي في ع   147) منساااااااااااااااعر برميط النفط الخ   في الح د االنخف ض  أدىو 
لذلك و ، إلى عجز في موازن ت دول المجلس ( دوالر أمريكي50حوالي )ل  لتصاااااااااااااااط اليو  2008

إليج د بدائط أخرى للدخط ومنه  مجلس الدول والبنك الدولي صندوق النقد الدولي  أوصى كط من
، وبن ء على ذلك اقترحت دولة اإلم رات العربية المتحدة في اعتم د ضاااااااااااااااريفة القيمة المضااااااااااااااا فة

ع إجراء دراسااااة شاااا ملة لوضاااا  2004( في أكتوبر 65االقتصاااا د  )اجتم ع لجنة التع ون الم لي و 
ضاااااوء ذلك ت  إنشااااا ء فريد عمط مكون من الدول  علىو  ، نظ   ضاااااريبي يطبد في دول المجلس

األعضااااا ء واألم نة الع مة إلقرار الشااااارو  الموضاااااعية واإلشاااااراد على الدراساااااة حيث عقد الفريد 
  .2013  حتى ابريط 2005( اجتم ع من يونيو 22)

حيث دول المجلس ككط، لاألمثط الحط   وت  اختي ر ضااااااااااااااريفة القيمة المضاااااااااااااا فة ف عتف ر 
( 5%بنساافة )فرضاات دول المجلس ضااريفة القيمة المضاا فة إلى أنه في ح ل إذا  أشاا رت الدراسااة

مم  سيس عد دول المجلس  (% 1.5الن تج المحلي اإلجم لي بنسفة )في زي دة سود يكون  ن ك 
 .لديه  وتنفيذ متطلف ت الخدم ت الع مةعلى تنويع اقتص داته  

 -9بتاااااا ري  )عقااااااد  والااااااذ ( 36)المجلس األعلى في دورتااااااه  وافدذلااااااك وبناااااا ء  على 
والتي نصاااااات على  "االتف قية الموحدة لضااااااريفة القيمة المضاااااا فة" على ف لري ض (10/12/2015

بنسفة  )ضريفة القيمة المض فة( ىمجلس تسمالاستحداث ضريفة ع مة على االستهالك في دول 
ط اإلنت ج تفرض على مع مالت اسااااااتيراد وتوريد الساااااالع والخدم ت في كط مرحلة من مراح (5)%

التشاااريع ت الخ صاااة  حيث تقو  الدول ح لي   فصاااي غة، 1/1/2018من  ابتداء  وتطبيقه  والتوزيع، 
  المض فة والتحضير للتطبيد في الموعد المذكور.فضريفة القيمة 
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 -القيمة المضافة في دول المجلس: ضريبة تطبيق ثانيًا: 
عن موعد البدء في تطبيد ضااااااااااريفة دولة اإلم رات العربية المتحدة ت أعلن وتنفيذا  لالتف قية

دولة اإلم رات وصااالت لمراحط متقدمة فشااا ن أن حيث   ،2018ين ير  من اعتف را   القيمة المضااا فة
إعداداته  لفرض ضريفة القيمة المض فة وذلك من خالل تسجيط الشرك ت التي ستخضع لضريفة 

لتطبيد الضاااريفة في الربع األخير  واللوائح التنفيذية القوانين القيمة المضااا فة ومن المتوقع صااادور
 .2017من ع   

لمضااا فة اعتف را  من عن موعد تطبيد ضاااريفة القيمة االمملكة العربية الساااعودية كم  أعلنت 
االدول الخليجية  أكثر منواحدة  تعتبرأنه   ، حيث 2018ين ير   لتطبيد  ذا النظ  . استعداد 

م زالت تفكر في آلية لجمع ضاريفة القيمة المضا فة لذلك ل  يت  اإلعالن أم  سالطنة عم ن 
أن يت  تطبيقه  في الموعد المتفد المستفعد ، ومن حدد لتطبيد ضريفة القيمة المض فةعن موعد م

 عليه.

تصااااريح من قبط وزير الم لية أن الفحرين سااااتطبد ضااااريفة القيمة المملكة الفحرين ت  في و 
نشاااا ء جه ز لتحصاااايط الضااااريفة ول  يت  إعد    والساااابج يرجع إلى 2018( من ع   6شااااهر )في 

 التوظيف أو ت  يط مفتشين لتحصيط الضريفة.

ل  يذكر المسااااااااااوولون عن موعد تطبيد ضااااااااااريفة القيمة المضاااااااااا فة فساااااااااابج  قطر أم  دولة
 الرا نة في مجلس التع ون الخليجي.األوض ع 

 نون االتف قية الموحدة للضااااااااااااااريفة مشااااااااااااااروع قعلى  مجلس الوزراءوافد  وفي دولة الكويت
 .إلى مجلس األمة لدول المجلس وأح ل المشروع القيمة المض فة
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 ثالثاً : تعريف ضريبة القيمة المضافة: -
( دولة 150مطفقة ح لي   في )الو "تعتبر ضااريفة القيمة المضاا فة من الضاارائج الشاا ئعة 

صااااااريف ، و سااااااويساااااارا، و النرويج، و الصااااااين، و ساااااانغ فورة، و اسااااااترالي ، و منه :) االتح د األوروبي، 
 ".روسي و كوري  الجنوبية، و الي ف ن، و كندا، و الوالي ت المتحدة االمريكية، و تركي ، و 

كم  أن  ن ك عدد من الدول العربية التي حققت نج ح في تطبيد نظ   ضريفة القيمة  
لضاااااريفة تعددت المف  ي  و تونس(، و المغرج، و لبن ن، و األردن، و ر، مصااااا)المضااااا فة ومنه  

 -شيوع  : لقيمة المض فة ومن أكثر   ا
الفرق بين قيمة الساااااااالع المنتجة وقيمة المواد التي دخلت في إنت جه  و و المعرود   ي - 

ف ساااا  االسااااتهالك الوساااايط في عملية اإلنت ج و ي بذلك ضااااريفة غير مف شاااارة تفرض على األموال 
 والخدم ت االستهالكية التي يت  تصنيعه  على مستوى المجلس أو يت  استيراد  .

رض على بيع السااالع أو اساااتيراد ك فة السااالع والخدم ت )إال  ي ضاااريفة غير مف شااارة تف - 
م  يساااااااااااااااتثنى منه  بن  ق نوني(، وذلك في كط مرحلة من مراحط التداول ويتحمله  المساااااااااااااااتهلك 

 النه ئي. 

 ي ضريفة تفرض على الفرق بين ثمن السلعة أو مق بط الخدمة، أو ثمن شراء أو تكلفة  -
 أو تسويقه . المواد والخدم ت الداخلة في انت جه 

الفرق في قيمااة السااااااااااااااالع بين الماادخالت والمخرجاا ت في مرحلااة  كماا  ت  تعريفهاا  فاا نهاا  -
المح ساااااافة الضااااااريبية، وذلك بفضاااااا فته  إلى ف تورة البيع أو ت دية الخدمة في بند مسااااااتقط من قبط 

ضاااااا فة المكلف بتحصاااااايله  )الف ئع أو مود  الخمة( وتوريد   إلى اإلدارة الضااااااريفة على القيمة الم
 .د التي سيحدد   الق نون عند فرضهفي المواعي
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 رابعاً : أهداف ضريبة القيمة المضافة: -

أهم األهداف من فرض ضريبة القيمة المضافة في مجلس التعاون لدول 
 الخليج العربية هي: -

 1.إيج د أداة الستدامة الم لية المستقبلية.

 .دول مجلس التع ون العربيلح صط في اإليرادات النفطية ل.تعويض النق  ا2

من خالل توسعة نط ق الوع ء الضريبي بزي دة ق عدة الممولين  اإليرادات الضريبية.زي دة 3
ث أن القوانين الضريبية الح لية تطبد يوزي دة عدد السلع والخدم ت التي تفرض عليه  الضريفة، ح

فقط على الهيئ ت الموسسة ولكن عند تطبيد ق نون القيمة المض فة ستشمط الكط وتحقد ايراد 
 .أعلى

.تعتبر  ذه الضريفة تشجيع   لالستثم ر والص درات، فهي تفرض على المبيع ت المحلية 4
 لتصدير.لفقط، لذا ففن إلغ و   على الص درات يعتبر ح فزا  قوي   

خصوص   وقي س أدائه   ومدى فع ليته  الموثرة في الدولة ،.مت فعة النش ط ت االقتص دية5
 ص ئي ت دقيقة في دول المجلس.في القط ع الخدمي الذ  يفتقر إلى إح

 خامساً : الضرائب في دولة الكويت: -

 الضرائب الحالية المطبقة في دولة الكويت: -
، حيث تلتز  الشرك ت 2/2008المعدل ف لق نون  3/1955مرسو  ضريفة الدخط رق  .1

 .من ص في األرب ح (%15األجنبية الع ملة في دولة الكويت بدفع ضريفة الدخط بنسفة )

فش ن الزك ة ومس  مة الشرك ت المس  مة الع مة والمقفلة في  46/2006.ق نون رق  2
 ميزانية الدولة.

كدع  لموسسة األفح ث  (%1)بنسفة  الكويتية من القط ع الخ   شرك تال مس  مة.3
 العلمية.
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لضااااااااريفة االنتق ئية وافد مجلس الوزراء الكويتي على مشااااااااروع ق نون االتف قية الموحدة  .4
ح لة المشااااروع لمجلس األمة، وفي ح ل وافد مجلس األمة على المشااااروع سااااود لدول ال مجلس وا 
والمشروف ت الغ زية بنسفة  (100%)على السلع التفغ ومشروف ت الط قة بنسفة  فرض ضريفةيت  
%(50) . 

 وفق   لالتف قية الخليجية(، 5%ضريفة القيمة المض فة بنسفة )فرض المتوقع كم  من  .5     
 . الموحدة التف قية ضريفة القيمة المض فة والمعروضة على مجلس األمة

أشاااا ر في الف ج ق نون االتف قية الموحدة لضااااريفة القيمة المضاااا فة  وتجدر اإلشاااا رة إلى أن        
 -(: 1( الفقرة رق  )29الم دة )الس دس االستثن ءات 

 لم ئة وفق   لشرو  والضوافط التي "لكط دولة عضو أن تعفى أو تخضع للضريفة بنسفة صفر ف   
 النقط المحلي". -قط ع العق ر   -قط ع الصحي -"قط ع التعلي  -تحدد  : 

في نصااااات على أنه  تف قية الموحدة لضاااااريفة القيمة المضااااا فةكم  تجدر اإلشااااا رة إلى أن اال
عد  قي   أ  من الدول األعضاا ء ببدء تطبيد ضااريفة القيمة المضاا فة فعد األول من ح ل )

توريدات من  المجلس، وأ  ، ساااااود تع مط كدولة من خ رج إقلي  دول 2018شاااااهر ين ير 
جهة تلك الدول سااااااااااااااود يت  التع مط معه  على أنه  أجريت في دولة ث لثة خ رج إقلي  دول 

 المجلس(.

 

 -عالقة ضريبة القيمة المضافة مع منظمة التجارة العالمية:  :سادساً 
تخفيض التعريفااا ت الجمركياااة التي تفرض على إلى منظماااة التجااا رة العااا لمياااة تهااادد 

التف دل التج ر  بين دول الع ل ، حيث تعتبر التعريف ت الجمركية من مص در الدخط األس سية 
لى الساااالع المسااااتوردة، لذلك أصاااافحت دول بين دول الع ل  خصااااوصاااا   في الدول التي تعتمد ع

عضااويته   فساابجة، الع ل  تسااعى إلى إيج د بدائط لتعويض التخفيضاا ت على الرسااو  الجمركي
 .في منظمة التج رة الع لمية
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لتعويض اإليرادات حد البدائط  ك الضرائجنظ   لج ت كثير من الدول إلى تبني لذلك و 
ال يتعاا رض مع قوانين منظمااة التجاا رة أ  نوع من الضااااااااااااااارائااج  تطبيدن حيااث أالجمركيااة، 
 .واتف قي ت التج رة الحرة الع لمية

في بلدان الدول الن مية التي تساااااااااااااااعى إلى تعويض  يخي ر أول الضااااااااااااااارائجتعتبر  كم 
عضااااااااااااااويته  في منظمة خالل من  الخساااااااااااااا ئر الن تجة من إزالة أو تخفيض التعريفة الجمركية

 التج رة الع لمية.

يج د مصااا در  ولذلك ك ن من الخي رات أم   دول المجلس لتقليط العجز في ميزاني ته  وا 
أخرى للدخط في ظط االنخف ض في نسااااااااااافة الرساااااااااااو  الجمركية التي تفرضاااااااااااه  دول المجلس 

( وفد اللتزام ته  في منظمة التج رة الع لمية، التوجه إلى فرض ضااااااارائج فم  ال 5%والمقدرة )
 في المنظم ت الدولية ومنه  منظمة التج رة الع لمية. يتع رض مع التزام ته 

 -أثر ضريبة القيمة المضافة على اتفاقيات التجارة الحرة: : سابعاً 
الميزان التج ر  لديه  من خالل اتف قي ت التج رة  حساااااااااااااينتتساااااااااااااعى دول المجلس إلى 

اعتم د   على تصااااااااااادير النفط  الحرة مع أ   الشااااااااااارك ء التج ريين في الع ل ، ومن خالل تقليط
الخ   والغ ز الطبيعي والذ  يعتبر معفي من الرسااااااااااو  الجمركية في كثير من الدول، والتحول 
إلى تصااااااادير الصااااااان ع ت البترولية والبتروكيم وية والتي يت  فرض رساااااااو  جمركية عليهم  في 

المجلس الح لية  الدول، ونظرا  أل مية  ذه السااااااااالع والتي تعتبر من أ   صااااااااا درات دول غ لبية
حرة للعمط على إزالة التج رة الفقد رأت دول المجلس الدخول في اتف قي ت لذلك ، والمسااااااااااااتقبلية

 على أ   ص درات دول المجلس من المنتج ت البترولية والبتروكيم وية.التعريف ت الجمركية 

بين الطرفين ونظرا  ألن اتف قي ت التج رة الحرة يت  من خالله  تف دل االعف ء الجمركي 
المتع قدين، مم  يعني أن دول المجلس سااود تزيد من صاا دراته  المهمة في مق بط خساا رة في 
االيراد الجمركي لدول المجلس والذ  يعتبر مهم   خصااوصاا   في المرحلة الح لية ولوجود عجز 

 في موازن ت دول المجلس.
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ن ساف   جدا ، وذلك لم  لذلك ففن فرض ضاريفة القيمة المضا فة في الوقت الرا ن يعتبر م
السلع المعدة  بفعف ء( 34"االتف قية الموحدة لضريفة القيمة المض فة" وفد الم دة )نصت عليه 

صاان ع ت ال لزي دة للتصاادير في دول المجلس من ضااريفة القيمة المضاا فة مم  يعني أنه ح فز
 المنتج ت البتروكيم وية. المعدة للتصدير والتي من أ مه المحلية 

إن تطبيد ضااااااااااريفة القيمة المضاااااااااا فة في الوقت الح لي يعتبر من سااااااااااف   لتعويض وكم  
اإليرادات الجمركية التي ساااود نفقد   دول المجلس جراء الدخول في اتف قي ت تج رة حرة و و 

حول المك ساج والتك ليف من اتف قي ت  ERASS))م  أشا رت إليه دراساة المكتج االقتصا د  
إلى أن ضاااااااريفة القيمة المضااااااا فة تعتبر إحدى البدائط على المساااااااتوى المتوساااااااط  الحرة التج رة

 التف قي ت التج رة الحرة.

 -ضريبة القيمة المضافة:  ومالحظات بعض االقتصاديين علىآراء : ثامناً 
ضاااااااريفة القيمة لفعد توقيع دول مجلس التع ون لدول الخليج العربية على االتف قية الموحدة 

 - لت لي: فتمثلت االقتص ديين لفعض المض فة ظهرت عدة أراء ومالحظ ت 

 فنية بنية تحتية ه لدينه  ليس أليواجه دول المجلس ساااااااااااااااأن  ن ك تحد  فعض اليرى -
لذلك البد من دول المجلس بن ء نظ   ضااااااريبي  .والخبرة في إدارة الضاااااارائج لتحصاااااايط الضاااااارائج

 وا ع دة نهج الحكومة في تقدي  خدم تيعتمد على التكنولوجي  واالبتك ر،  حديث لإلدارة الضاااااااريبية
 .المستشفي ت والمدراس وتحسين شفكة الطرق كبن ء  أفضط للمواطنين

 لم  له  من دور مه   البد من وجود فترة انتق لية فعد بدء تطبيد ضااااريفة القيمة المضاااا فة-
 تعيين فرق عمط ذات المعرفة الك ملة والعلمي ت الفع لة والتكنولوجي . في

فرض ضااااااااااااااارائج من أجط اإليرادات الحكومية من دون أ  تغيير في طبيعة االنف ق  أن-
 دول المجلس. حكوم تلالحكومي لن يكون ك في الستدامة التدفق ت الم لية 
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تصااااا عدية على الدخط واألرب ح بدل من ضاااااريفة القيمة  ةيرى الفعض ف نه إقرار ضاااااريف -
حقد معه  العدالة سااود تحيث يسااتثنى منه  محدودو الدخط وأصااح ج الدخول المتدنية المضاا فة 

 وجود مصدر دخط جديد للدول.مع االجتم عية 

من عيوج ضاااريفة القيمة المضااا فة أنه  تح بي الموساااسااا ت الصااان عية يرى الفعض ف ن  -
الكبرى على حس ج الموسس ت المم ثلة الصغيرة والمتوسطة لم  له  من قدرة أكبر على والتج رية 

  .مق ومة أث ر   السلبية

 رفع قيمة الفض ئع على محدود  الدخطإلى ضريفة القيمة المض فة  سود يود  تطبيد-
 في دول المجلس.

    مكلفو فرض ضاااريفة القيمة المضااا فة على الشااارك ت في دول مجلس سااايكون صاااعف    أن-
 .على كط سلعة ويحت ج نظ   مح سبي متطور الالزمةمن ن حية تجميع البي ن ت 

أجهزة للتحصاااااايط الضااااااريبي وت  يط الموظفين فشااااااكط تقني على ضااااااريفة أ مية إنشاااااا ء  -
 القيمة المض فة لتحقيد األ داد المرجوة منه .

تقلي  القدرة أن تطبيد ضااريفة القيمة المضاا فة سااود يتساابج في يرى فعض الخبراء  - 
 و و التوجه الع   لتلك الدول.التن فسية لدول الخليج على جذج االستثم رات األجنبية 

 -الخاتمة:  :تاسعاً 
تعتبر الضااااااااااارائج من أ   الساااااااااااي سااااااااااا ت الم لية التي تحقد من خالله  دول الع ل  أ دافه  
االقتص دية ف عتف ر   إحدى المص در الرئيسية للدخط، حيث تنقس  الضرائج إلى ضرائج مف شرة 

البديط المن سااج للقيود والتعريف ت ف عتف ر   ضااريفة القيمة المضاا فة  ومنه وضاارائج غير مف شاارة، 
سااتهالك شاايوع   االأكثر ضاارائج كية التي تفرضااه  دول الع ل  على التج رة الحرة وواحدة من الجمر 

 .في الع ل 

يعتمد اقتص د غ لبية دول المجلس اعتم د كبير على قط ع الط قة ومع االنخف ض الح د 
إيج د بدائط أخرى إلى  اتجهت دول المجلسفي أسع ر النفط وت ثيره على ميزاني ت دول المجلس، 
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  فرض ضريفة القيمة المض فة من خالل إقرار دول المجلس على االتف قية الموحدة للدخط ومنه
  . 2018ين ير  1لضريفة القيمة المض فة، وتطبيقه  ابتداء  من 

هو الخيار المجلس في الوقت الحالي وعليه فإن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول 
لدخول في اتفاقيات اإليرادات الجمركية التي سوف تفقدها دول المجلس جراء ااألمثل لتعويض 
الصناعات الصناعات التصديرية والتي من أهمها زيادة توجه إلى كذلك الو التجارة الحرة، 
 .ةضريبيبإعفاءات  لتمتعهاالبتروكيماوية 
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  -المصادر: : عاشراً 
 القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.االتفاقية الموحدة لضريبة  -

وفقاً لطلب  ERASSحول اتفاقيات التجارة الحرة التي أعدها مكتب " ERASS"دراسة  -
 األمانة العامة لدول المجلس.

 مقابلة شخصية مع رئيسة قسم البحوث والدراسات بإدارة الضريبة.-

 www.alaraby.co.com                        (MIFصندوق النقد الدولي)-

  للكاتب محمود صبحي ومحمود فاروق  جريدة االنباء-
                                                                www.alanba.com.kw 

          www.alrai.com                        جريدة الراي للكاتب فرحان الفحيمان.-

       www.alhyat.com                       الحياة للكاتب عامر ذياب التميميجريدة -

 -فيه كل من:  نشر الوعي الضريبي في وزارة المالية وقد حاضرتم عقد لقاء حول -

 السيدة/ أسيل السعد المنيفي الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبة.-    

 السيد/ أسامة القصار )مراقب التخطيط(. -     

 السيد/ خالد المطيري )رئيس قسم دعم العمالة(.-

 بي(.السيد/ عصام بسيوني )مستشار ضري -
 

http://www.alaraby.co.com/
http://www.alaraby.co.com/
http://www.alanba.com.kw/
http://www.alrai.com/
http://www.alhyat.com/

